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בין מותגי החברה ניתן למצוא את:

JOHNSON LEVELS AND LASERS
חברת ג’ונסון הינה החברה המובילה בארה”ב בייצור פלסים ידניים, כלי מדידה וסימון דיגיטליים, פלסי 

לייזר לבניין ולתעשייה ומדי טווח ומרחק.

החברה הוקמה בשנת 1947 ומאז מובילה החברה את תחום הפלסים בארה”ב, ומתמחה בייצור כלי 
עבודה מקצועיים ואיכותיים במיוחד הניחנים ברמות דיוק וגימור גבוהות, המיועדים לביצוע עבודות 

מושלמות, מהירות ומדויקות.

לג’ונסון מפעלי ייצור חדשניים ברחבי העולם, ועל שמה רשומים עשרות פטנטים ייחודים בתחום. כמו 
כן מרכז הפיתוח של החברה שוקד מידי שנה על חשיפת דגמים חדשים המרחיבים את ליין הכלים 

המוצע.

מגוון המוצרים רחב במיוחד ומאגד בתוכו פתרונות מקצועיים לכלל המשתמשים, כך שבין אם אתה 
נגר, מסגר או קבלן בניין תוכל למצוא את הכלי המקצועי המתאים לעבודתך.

עיניות פילוס ייחודיות - המדוייקות והטובות בעולם !

ירוק - בספקטרום הצבעים, ירוק הינו הצבע הנראה ביותר לעין האנושית. לכן, בג’ונסון פיתוחו את 
העיניות בגוון ירוק ייחודי - בגוון הנראה ביותר לעין במצבי תאורה שונים. הצבע נקרא - “עיני חתול 

 .JOHNSON -ירוקות”, ומשלב צבע ירוק עם גימור צהבהב בגוון ייחודי ל

הגנת UV  - ציפוי הגנת UV לעיניות ממגן אותם מפני איבוד הצבע, ומאריך משמעותית את חיי העינית.

הגנת חום וקור - תוסף ייחודי לנוזל העינית מאפשר לעיניות לתפקד גם בתנאי טמפרטורה קיצונים 
של חום וקור ובכך מבטיח כי העיניות יהיו מדויקות תמיד.

מד טווח לייזר 70 מטר  

מד טווח לייזר 50 מטר  

מד טווח לייזר 40 מטר  

40-6005

40-6001

40-6004

בעל מעבד אלקטרוני מהיר לחישוב יעיל 	•
ומדויק

מתאים לשימוש מקצועי וכללי	•
שומר עד 20 מדידות אחרונות	•
דיוק מרבי 2 מ”מ ב 70 מטר	•
שעון עצר עם טיימר למדידות ללא מגע	•
צג דיגיטלי עם תאורה	•
מדידה במטרים ובאינצ’ים	•
מדידה ישירה, עם תוצאות מינימום ומקסימום	•

מדידה בהמשכים - אפשרות לפעולות חיבור 	•
וחיסור של מרחקים

מדידת שטח ונפח	•
מדידת פיתגורס ב 2 נקודות	•
מדידת פיתגורס ב 3 נקודות	•
מדידת פיתגורס חלקית ב 3 נקודות	•
3 אפשרויות מדידה: חלקו הקדמי של המכשיר, 	•

חלקו האחורי או מהמאריך האחורי

אפשרות הפעלת מדידה על ידי קול, 	•
למדידות במקומות לא נגישים

מתאים לשימוש מקצועי וכללי	•
שומר עד 10 מדידות אחרונות	•
כוללת בועת פלס למדידה מדויקת וישרה	•
בנוי בצורה ארגונומית ונוחה לשימוש	•
צג דיגיטלי עם תאורה	•
מדידה ישירה, עם תוצאות מינימום 	•

ומקסימום
דיוק מרבי 2 מ”מ ב 50 מטר	•

מדידה במטרים ובאינצ’ים	•
מדידה בהמשכים - אפשרות לפעולות 	•

חיבור וחיסור של מרחקים
מדידת שטח ונפח	•
מדידת פיתגורס ב 2 נקודות	•
מדידת פיתגורס ב 3 נקודות	•
מדידת פיתגורס חלקית ב 3 נקודות	•
3 אפשרויות מדידה: חלקו הקדמי של 	•

המכשיר, חלקו האחורי 
אפשרות חיבור לחצובה “1/4	•

מתאים לשימוש מקצועי וכללי	•
שומר עד 10 מדידות אחרונות	•
צג דיגיטלי עם תאורה	•
מדידה ישירה, עם תוצאות מינימום ומקסימום	•
דיוק מרבי 2 מ”מ ב 40 מטר	•
מדידה במטרים ובאינצ’ים	•
מדידה בהמשכים - אפשרות לפעולות חיבור וחיסור של מרחקים	•
מדידת שטח ונפח	•
מדידת פיתגורס ב 2 נקודות	•
2 אפשרויות מדידה: חלקו הקדמי של המכשיר, חלקו האחורי או מהמאריך האחורי	•

כולל:
AA תיק נשיאה קטן | רצועת קשירה | 2 סוללות

כולל:
AA תיק נשיאה קטן | רצועת קשירה | 2 סוללות

כולל:
AA תיק נשיאה קטן | רצועת קשירה | 2  סוללות

חברת דלקו יבואנים בע”מ הינה היבואנית הרשמית של מותגי כלי העבודה החשמליים הטובים בעולם.
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נתונים טכניים:

כולל: 3 סוללות | משקפי לייזר אדומות | מטרה מגנטית | חצובה מתכווננת | ארגז נשיאה מקצועי

כולל: 3 סוללות | משקפי לייזר אדומות | מטרה מגנטית | ארגז נשיאה מקצועי

כולל: 3 סוללות | משקפי לייזר ירוקות | מטרה מגנטית | ארגז נשיאה מקצועי

כולל: 3 סוללות | משקפי לייזר אדומות | מטרה מגנטית

• 	GREENBRITE  משולב טכנולוגיית הלייזר הירוק
• לייזר ירוק הינו 400% חזק ונראה יותר מלייזר אדום	
• מקרין צלב לייזר ירוק בטווח של עד 60 מטר	
• מנגנון פילוס עצמי עם התראה קולית וחזותית 	

בזמן יציאה מפילוס

• מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס 	
בעת נשיאה.

• כולל בסיס הניתן לסיבוב הלייזר ב 360°	
• ניתן להפסיק את הפילוס העצמי לעבודה ידנית 	

בזווית

• מספר קרניים- 2	
• 	IIIa - רמת לייזר
• דיוק: 1 מ"מ ב 10 - מטר	
• טווח עבודה )רדיוס( פנימי- 60 מטר	

• טווח פילוס עצמי- °5 +/-	
• 	6V סוללות נטענות עם שנאי
• תבריג חצובה - "5/8	
• משקל - 0.5 ק"ג	

פלס לייזר צלב - ירוק

נתונים טכניים:

• מקרין 3 קווים אנכים וקו אופקי לפנים היוצר צלב	
• מקרינה 3 קווי לייזר ב 90° אחד לשני 	
• מנגנון פילוס עצמי עם התראה קולית וחזותית בזמן 	

יציאה מפילוס

• מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס 	
בעת נשיאה.

• ניתנת לשימוש עם גלאי להגדלת טווח העבודה	
• כולל בסיס קיר/רצפתי הניתן לסיבוב הלייזר ב 360°	
• ניתן להפסיק את הפילוס העצמי לעבודה ידנית בזווית	

• מספר קרניים- 4	
• 	IIIa - רמת לייזר
• דיוק: 3 מ”מ ב 10 - מטר	
• טווח פילוס עצמי- °3+/-	
• טווח עבודה )רדיוס( פנימי- 60 מטר	

• טווח עבודה )רדיוס( חיצוני עם גלאי-לא 	
כלול - 90 מטר 

• 3 סוללות AA - כלול	
• תבריג חצובה - “5/8	
• משקל - 1 ק”ג	

40-6602מאזנת לייזר צלב + 3 קווים אנכיים 

• מקרין צלב לייזר אדום בטווח של עד 30 מטר	
• מנגנון פילוס עצמי עם הבהוב בזמן יציאה מפילוס	
• מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.	
• כולל בסיס הניתן לסיבוב הלייזר ב 360°	

• מספר קרניים - 2	
• 	IIIa - רמת לייזר
• דיוק: 6 מ"מ ב 10 - מטר	
• טווח עבודה )רדיוס( פנימי- 30 מטר	

• טווח פילוס עצמי- 6° +/-	
• 3 סוללות AA - כלול	
• תבריג חצובה - "5/8	
• משקל - 0.5 ק"ג	

נתונים טכניים:

40-0921סט פלס לייזר צלב + חצובה 

נתונים טכניים:

• מקרין 3 קווים אנכים, 2 קווים אופקיים ונקודת 	
לייזר תחתונה

• יוצר 4 צלבי לייזר ב 90° אחד לשני 1- לפנים, 2 	
בצדדים ו 1 בתקרה

• מנגנון פילוס עצמי עם התראה קולית וחזותית בזמן 	
יציאה מפילוס

• מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס 	
בעת נשיאה.

• ניתנת לשימוש עם גלאי להגדלת טווח העבודה	
• כולל בסיס עם ציר לסיבוב המכשיר ב 360° במדויק	
• ניתן להפסיק את הפילוס העצמי לעבודה ידנית בזווית	

• מספר קרניים- 5	
• 	IIIa - רמת לייזר
• דיוק: 1 מ”מ ב 5 - מטר	
• טווח עבודה )רדיוס( פנימי- 60 מטר	

• טווח עבודה )רדיוס( חיצוני עם גלאי-לא כלול - 90 מטר 	
• סוללות - סוללה נטענת + שנאי 6.4V כלול	
• ניתן להשתמש לחילופין ב 4 סוללות AA )לא כלול(	
• תבריג חצובה - “5/8	
• משקל - 1.8 ק”ג	

40-6625פלס לייזר צלב עוצמתי40-6662מאזנת לייזר היקפית 4 צלבים

מקרין צלב לייזר אדום חזק במיוחד בטווח של עד 45 מטר	•
קטן קומפקטי ובנוי היטב לנשיאה נוחה 	•
מנגנון פילוס עצמי עם התראה קולית וחזותית בזמן יציאה מפילוס	•
מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.	•
כולל בסיס מגנטי שיכול להיצמד למשטחי מתכת, משקופים וכו’..	•
הבסיס המגנטי יכול להתחבר לחצובה	•
ניתן להפסיק את הפילוס העצמי לעבודה ידנית בזווית	•

מספר קרניים- 2	•
•	IIIa - רמת לייזר
דיוק: 1 מ”מ ב 5 - מטר	•
טווח עבודה )רדיוס( פנימי- 45 מטר	•

טווח פילוס עצמי - 5° +/-	•
3 סוללות AA - כלול	•
תבריג חיבור לכל חצובה	•
משקל - 0.5 ק”ג	•

נתונים טכניים:

כולל: 3 סוללות | משקפי לייזר אדומות | מטרה מגנטית | תיק נשיאה מקצועי

פלס לייזר 5 נקודות עם בסיס מגנטי

פלס לייזר 2 נקודות

40-6680

40-6670

פלס לייזר אוטומטי המקרין 5 נקודות בו זמנית	•
מקרין: נקודה למטה, נקודה למעלה, נקודה קדימה, 	•

ושתי נקודות לצדדים
מנגנון פילוס עצמי	•
מעביר נקודה מהרצפה לתקרה, ומקרין 3 נקודות ב 90°	•

ייחודי- מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון 	•
הפילוס בעת נשיאה.

ביציאה מטווח הפילוס המכשיר יהבהב ויצפצף	•
ניתן לסובב את הלייזר ב 360° על הבסיס המגנטי	•

פלס לייזר אוטומטי המקרין 2 נקודות בו זמנית	•
מעביר נקודה מהרצפה לתקרה בדיוק מושלם	•
ייחודי- מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.	•
ביציאה מטווח הפילוס המכשיר יהבהב ויצפצף	•

מספר קרניים- 5	•
•	IIIa - רמת לייזר
דיוק: 2 מ”מ ב -10 מטר	•
טווח עבודה מקסימלי- 60 מטר	•

טווח פילוס עצמי- 4.5° +/-	•
3 סוללות AA - כלול	•
תבריג חיבור לכל חצובה	•
משקל - 0.5 ק”ג	•

מספר קרניים- 2	•
•	IIIa - רמת לייזר
דיוק: 2 מ”מ ב -10 מטר	•
טווח עבודה מקסימלי- 30 מטר	•

טווח פילוס עצמי - 3° +/-	•
3 סוללות AA - כלול	•
תבריג חצובה - “1/4	•
משקל - 0.5 ק”ג	•

נתונים טכניים:

נתונים טכניים:

כולל:
3 סוללות AA | בסיס רב שימושי  | רצועת קשירה | מטרה מגנטית | 

משקפי לייזר אדומות | תיק נשיאה מקצועי

כולל:
3 סוללות AA | מטרה מגנטית | ארגז נשיאה מקצועי

40-6640

כולל: סוללות נטענות עם שנאי 6V | משקפי לייזר ירוקות | מטרה מגנטית ירוקה | רצועת קשירה | ארגז נשיאה מקצועי
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• צג LCD דיגיטלי מתהפך ב 180° לקריאה נוחה מעל הראש	
• אופציות הצגה דיגיטלית - מעלות, אחוזים, מ”מ, אינצ’ים	
• מנגנון פילוס עצמי אוטומטי	
• דיוק ב 0° - 0.1 מ”מ	
• אפשרות לפילוס ידני ובכך לקבוע הפרשי זווית עצמאית	
• עשוי פרופיל עבה ומסיבי עם מגנים בצדדים	

• 3 פלסי בועה אופקי ואנכי	
• ידית אחיזה מקצועית מגומי מקנה אחיזה נוחה לאורך זמן	
• בסיס מושחז לקריאה המדויקת ביותר	
• ייחודי ל JHONSON פלסי בועה עם אפקט זוהר בחושך, משפר 	

את קריאת הפילוס גם במקומות עם אור חלש
• אור טבעי “טוען” את בועות הפלס ומאיר את הבועות העינית	

כולל:
 3 סוללות AAA | תיק נשיאה איכותי

כולל:
 AAA כולל תיק נשיאה | משקל - 560 גרם כולל 3 סוללות

• צג LCD דיגיטלי מקרין את המעלות/אחוזים 	
במדרגות של 0.1

• אופציות הצגה דיגיטלית - מעלות, אחוזים, 	
מ”מ, אינצ’ים

• דיוק של 1 מ”מ, ואורך של 25 ס”מ	
• הצג מתהפך ב 180° לקריאה נוחה מעל הראש	
• כולל נקודת סימון לייזר 	
• כפתור לפילוס עצמי	

• אפשרות לצפצוף בזווית של 0° ו 90°	
• בסיס מגנטי איכותי	
• ניתן לחיבור חצובה	

40-6048 / 40-6028פלס דיגיטלי מקצועי

40-6060

40-6080פלס לייזר אלקטרוני/דיגיטלי עם בסיס מגנטי

40-6028 - אורך 70 ס"מ | 40-6048 - אורך 120 ס"מ

כולל:
 AAA כולל תיק נשיאה | משקל - 300 גרם כולל 3 סוללות

• צג LCD דיגיטלי מקרין את המעלות/אחוזים 	
במדרגות של 0.1

• אופציות הצגה דיגיטלית - מעלות, אחוזים, 	
מ”מ, אינצ’ים

• דיוק של 1 מ”מ	
• אורך של רק  15.6 ס”מ	
• כפתור לפילוס עצמי	
• בסיס מגנטי איכותי	

פלס דיגיטלי/אלקטרוני קומפקטי עם בסיס מגנטי 

פלס לייזר אלקטרוני/דיגיטלי משולב מודד זווית עם בסיס מגנטי

כולל:
 AA כולל תיק נשיאה | משקל - 1.18 ק”ג כולל 3 סוללות

• צג LCD דיגיטלי מקרין את המעלות/אחוזים 	
במדרגות של 0.1

• אופציות הצגה דיגיטלית - מעלות, אחוזים, 	
מ”מ, אינצ’ים

• מדידת זווית של בין 0° - 182.5°	
• דיוק של 1 מ”מ, ואורך של 52 ס”מ	
• כולל נקודת סימון לייזר 	

• כפתור לפילוס עצמי	
• אפשרות לצפצוף בזווית של 0° ו 90°	
• בסיס מגנטי איכותי	
• ניתן לחיבור חצובה	

40-6065

• מראה את הזווית הרצויה בין 0° - 222° 	

• מקרין את המספרים במדרגות של 0.1°	

• מנגנון כיבוי אוטומטי לחסכון בסוללה	

• אפשרות הקפאת מסך לקריאת הזווית 	

כולל:
גלאי לייזר | סוללות 9V | תפס ללטה

כולל:
גלאי לייזר | סוללות 9V | תפס ללטה

כולל:
גלאי לייזר | סוללות 9V | תפס ללטה

• גלאי למאזנת לייזר קווית, מאתר את קו 	
הלייזר בדיוק מרבי.

• דיוק של 1 מ”מ 	
• תצוגה המראה את מיקום הלייזר מעל מתחת 	

ועל הקו
• התראה קולית וויזואלית לפילוס אופטימאלי	
• תפס מתכוונן לסרגל ולטה	
• מותאם לשימוש עם כל לייזר עם אופציית 	

הבהוב וכן עם 40-6602 ו 40-6662

• גלאי למאזנות לייזר מסתובבות, מאתר קרן לייזר בדיוק ובמהירות	
• כולל צג דיגיטלי דו צדדי	
• תצוגה מוארת בלחיצת כפתור	
• התראה קולית וויזואלית לפילוס אופטימלי	
• תפס מתכוונן לסרגל ולטה	
• בנוי היטב עם ציפוי גומי להגנה מרבית	
• מיועד לשימוש עם לייזרים מסתובבים )לייזר אדום(	

• גלאי למאזנות לייזר מסתובבות, מאתר קרן לייזר בדיוק ובמהירות	
• כולל צג דיגיטלי חד צדדי	
• התראה קולית וויזואלית לפילוס אופטימלי	
• תפס מתכוונן לסרגל ולטה	
• תצוגה מוארת בלחיצת כפתור	
• מיועד לשימוש עם לייזרים מסתובבים )לייזר אדום(	

40-6064מד זווית דיגיטלי

40-6780גלאי לייזר קווי

גלאי לייזר מסתובב - דו צדדי

גלאי לייזר מסתובב - דיגיטלי חד צדדי

40-6715

40-6700
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40-0918מאזנת לייזר מסתובבת ידנית + חצובה

פילוס ידני אופקי ואנכי	•
כולל נקודה עליונה במצב אופקי	•
בועות פילוס לקריאה נוחה בכל מצב	•
מהירות סיבוב מ 0-600 סל”ד	•
טווח עבודה )פנימי( - עד 60 מטר תלוי בתאורה	•

כולל:
בסיס מתכוונן | 4 סוללות AA | משקפי לייזר אדומות | כולל חצובה | ארגז נשיאה קשיח

גלאי לייזר מסתובב - חד צדדי

גלאי לייזר ירוק מסתובב - חד צדדי

40-6705

40-6760

גלאי למאזנות לייזר מסתובבות,  	•
מאתר קרן לייזר בדיוק ובמהירות

התראה קולית וויזואלית לפילוס אופטימלי	•
תפס מתכוונן לסרגל ולטה	•
מיועד לשימוש עם לייזרים מסתובבים 	•

)לייזר אדום(

גלאי למאזנות לייזר מסתובבות, מאתר קרן לייזר ירוקה בדיוק ובמהירות	•
כולל צג דיגיטלי חד צדדי	•
התראה קולית וויזואלית לפילוס אופטימאלי	•
תפס מתכוונן לסרגל ולטה	•
תצוגה מוארת בלחיצת כפתור	•
מיועד לשימוש עם לייזרים מסתובבים )לייזר ירוק(	•

כולל:
גלאי לייזר | 2 סוללות AA | תפס ללטה

כולל:
גלאי לייזר | סוללות 9V | תפס ללטה

26X 40-6926מאזנת אופטית אוטומטית

מאזנת אופטית עמידה במים ואבק לעבודה בתנאי חוץ	•
כפתור פוקוס גדול ונוח לשימוש	•
בסיס עם חיבור לחצובה וסיבוב של 360°	•
טווח עבודה - 100 מטר 	•
דיוק 1.5 מ”מ ב-100 מטר	•
הגדלה עד פי 26	•
משקל - 1.5 ק”ג 	•

40-6791גלאי לייזר להכוונת ציוד מכני הנדסי

יכולת קליטה של 360°, נצמד ע”י מגנט או ברגים	•
מסך LED מציג את הכוון של הלייזר	•
עובד על סוללות נטענות 	•

40-6527מאזנת לייזר מסתובבת אופקית עד 600 מטר

מנגנון פילוס עצמי במישור האופקי	•
מנגנון פילוס ידני במישור אנכי + 2 	•

קווים ונקודה
טווח עבודה ללא גלאי - עד 60 מטר 	•

תלוי בתאורה
טווח עבודה עם גלאי - עד 600 מטר 	•
התראה קולית וחזותית בזמן יציאה 	•

מפילוס
4 מהירויות סיבוב - 250, 200, 150 	•

300, סל”ד

דיוק - 1 מ”מ ב 10 מטר.	•
פילוס עצמי בטווח של - 3.5°	•
מנגנון נעילה בטיחותי השומר על 	•

מנגנון הפילוס בעת נשיאה.
ניתן לשימוש עם גלאי להגדלת 	•

הטווח
ניתן לשימוש עם חצובה 	•

כולל:
לייזר | משקפי לייזר אדומות | 4 סוללות אלקליין C | תיק נשיאה 

40-6515מאזנת לייזר מסתובבת אופקית עד 240 מטר

מנגנון פילוס עצמי במישור האופקי	•
מנגנון פילוס ידני במישור אנכי + נקודה	•
טווח עבודה ללא גלאי - עד 60 מטר תלוי בתאורה	•
טווח עבודה עם גלאי - עד 240 מטר 	•
התראה קולית וחזותית בזמן יציאה מפילוס	•
3 מהירויות סיבוב - 600, 400, 200 סל”ד	•
דיוק - 1 מ”מ ב 10 מטר	•
פילוס עצמי בטווח של - 3°	•
מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.	•
ניתן לשימוש עם גלאי להגדלת הטווח	•
ניתן לשימוש עם חצובה	•

כולל:
לייזר | משקפיים לייזר אדומות | 4 סוללות AA | תיק נשיאה קשיח
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מאזנת לייזר )אדום( מסתובבת אופקית+אנכית 

מאזנת לייזר )ירוק ( מסתובבת אופקית+אנכית 

40-6526

40-6544

מנגנון פילוס אלקטרוני עצמי במישור האופקי	•

מנגנון פילוס אלקטרוני עצמי במישור האנכי	•

מיועד לשימוש פנים או חוץ בעזרת גלאי	•

בנוי היטב וממוגן מפני מים ואבק	•

התראה קולית וחזותית בזמן יציאה מפילוס	•

2 מהירויות סיבוב - 200,500 סל”ד	•

דיוק- 1 מ”מ ב 10 מטר	•

•	X&Y כוונון שיפוע ב עד 5° בשתי צירים

טווח עבודה ללא גלאי - עד 60 מטר תלוי בתאורה	•

טווח עבודה עם גלאי - עד 500 מטר 	•

דיוק אופקי 1 מ”מ ב 10 מטר	•

לייזר ירוק נראה עד 400% יותר מאשר לייזר אדום.	•

מנגנון פילוס אלקטרוני עצמי במישור האופקי	•

מנגנון פילוס אלקטרוני עצמי במישור האנכי	•

מיועד לשימוש פנים או חוץ בעזרת גלאי	•

בנוי היטב וממוגן מפני מים ואבק	•

התראה קולית וחזותית בזמן יציאה מפילוס	•

2 מהירויות סיבוב - 200,500 סל”ד	•

דיוק- 1 מ”מ ב 10 מטר	•

•	X&Y כוונון שיפוע ב עד 5° בשתי צירים

טווח עבודה ללא גלאי - עד 120 מטר תלוי בתאורה	•

טווח עבודה עם גלאי - עד 400 מטר 	•

דיוק אופקי 1 מ”מ ב 10 מטר	•

דגם 40-6526 כולל:
לייזר | משקפי לייזר אדומות | 4 סוללות אלקליין C |  תיק נשיאה 

דגם קיט 40-6529 כולל:
לייזר | גלאי דגם 40-6715 | סוללות נטענות | שלט רחוק | משקפיים אדומות | מטרה | תיק נשיאה קשיח

דגם 40-6544 כולל:
לייזר | סוללות נטענות | שלט רחוק | משקפיים ירוקות | מתאם לתקרה | מטרה ירוקה | תיק נשיאה קשיח

• מתאימה לשימוש חיצוני ופנימי	

• מתאימה ללייזרים עם תבריג “5/8	

• ידיות מסיביות לקביעת גובה החצובה	

• רגלים בעלות קצוות חדים ומתכווננים 	

לשימוש במשטחי עבודה לא ישרים, וכן 

כיסוי גומי לשימוש פנימי

• שרשרת בטיחות מונעת נפילות ושברים	

•  רצועת הרמה לנשיאה קלה ובטוחה	

• מתאימה לשימוש חיצוני ופנימי	

• מתאימה ללייזרים עם תבריג “5/8	

• רגלים בעלות קצוות חדים 	

ומתכווננים לשימוש במשטחי 

עבודה לא ישרים, וכן כיסוי גומי 

לשימוש פנימי

• שרשרת בטיחות מונעת  	

נפילות ושברים

• 	HEAVY DUTY
• מתאימה לשימוש חיצוני ופנימי	

• מתאימה ללייזרים עם תבריג “5/8	

• רגלים בעלות קצוות חדים 	

ומתכווננים לשימוש במשטחי 

עבודה לא ישרים, וכן כיסוי גומי 

לשימוש פנימי

• שרשרת בטיחות מונעת  	

נפילות ושברים

• מתאימה לשימוש פנימי	

• מתקן הרמה מסתובב ומתכוונן לגובה	

• רגליים עם אפשרות כוונון ונעילה	

• מתכוונן מהרצפה לתקרה	

• כולל מתקן להנחת לייזר 	

מסתובב עם כניסת “5/8

• נוח וקל לשימוש והתקנה	

• מיועד לשימוש פנימי 	

• כולל תיק נשיאה	

חצובת אלומיניום מסיבית 
40-6330עם מתקן הרמה

חצובת אלומיניום מקצועית 

חצובת אלומיניום מסיבית 

40-6335

40-6340

חצובת אלומיניום בסיסית 
עם הרמה

מוט הרמה ללייזר מסתובב

40-6870

40-6300

• מסתובב 360°	

• כולל בורג נעילה	

דגם 4 מטר - 40-6326 | דגם 5 מטר - 40-6327

• מרכב אלומיניום קשיח עם 	

גימור ברמה גבוהה

• פתיחה טלסקופית לשימוש 	

נוח ולאחסון קל

• סרגל במ”מ ומטרים	

• פלס בועה 	

• תיק נשיאה	

40-6863מתאם כניסת “5/8 לכניסת “1/4

40-6326/40-6327לטה - סרגל גובה

• מרכב חזק במיוחד לחיבור 	

לייזר לתקרה, קיר או מסילה

• כניסה סטנדרטית של “5/8	

• גלגל לביצוע כוונים  	

שונים בקלות

• תיק נשיאה 	

40-6304בסיס רב שימושי ללייזר

• מתאם “1/4 לחצובה 40-6870	
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פלס אלומיניום רחב HEAVY DUTY עם תאורה/מגנטי

 MEGA SERIES - פלס אלומיניום מקצועי

1707/1708

1705

• שלדת מסגרת רחבה מסגסוגת אלומיניום תעופתית ברמה הגבוהה ביותר!!	
• פסי חיזוק מובלטים לאורך הפלס המקנים חוזק ועמידות יוצאי 	

דופן לשלדה 
• 	 RARE-EARTH מגנטים חזקים ביותר מסדרת
• בלעדי ל JOHNSON פלס עם תאורה זוהרת בחושך ללא שימוש 	

GLO-VIEW - בסוללות

• 2 ידיות אחיזה ארגונומיות מצופות גומי ומחוזקות לאחיזה נוחה	
• 3 פלסי בועה מקצועיים. פלס בועה עליון עם קריאה עד 320°	
• עיניות אקריליות יצוקות עמידות במיוחד- נגד טפטופים ושברים	
• בסיס דו צדדי מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה	
• פקקי ANTI-SHOCK נגד החלקה ומכות בשני צידי הפלס	

• שלדה מסגסוגת אלומיניום מקצועית !	

• עיניות אקריליות יצוקות - נגד טפטופים ושברים 	

• 2 ידיות אחיזה ארגונומיות מגומי	

• 3 פלסי בועה מקצועיים. פלס בועה עליון עם קריאת הפילוס בעד 320°	

• בסיס מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה	

• פקקי ANTI-SHOCK נגד החלקה ומכות בשני צידי הפלס	

אפקט תאורה בלבד
 1707-2400  - 60 ס"מ

 1707-4800  - 120 ס"מ 
 1707-7200  - 180 ס"מ
1707-9600  - 240 ס"מ

מגנטי + אפקט תאורה
 1708-2400  - 60 ס"מ

 1708-4800  - 120 ס"מ
1708-7200  - 180 ס"מ

 SURROUND VIEW 1711פלס אלומיניום רחב עם אפקט תאורה

• שלדה רחבה מסגסוגת אלומיניום מקצועית !	
• פסי חיזוק מובלטים לאורך הפלס המקנים חוזק ועמידות יוצאי 	

דופן לשלדה
• מקרין השתקפות של אור לקריאה נוחה של הפלס במקומות 	

עם אור נמוך
• עיניות אקריליות יצוקות עמידות במיוחד- נגד טפטופים 	

ושברים 

• 2 ידיות אחיזה ארגונומיות מגומי	
• 3 פלסי בועה מקצועיים. פלס בועה עליון עם קריאת הפילוס 	

בעד 320°
• בסיס מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה	

• פקקי ANTI-SHOCK נגד החלקה ומכות בשני צידי הפלס	

1711-2400 – אורך 60 ס”מ
1711-4800 – אורך 120 ס”מ
1711-7200 – אורך 180 ס”מ

1705-2400 - אורך 60 ס"מ
1705-4800 - אורך 120 ס"מ

9500/9800פלס אלומיניום מקצועי HEAVY DUTY - “קלאסי”

• שלדה רחבה מסגסוגת אלומיניום מקצועית !	
• פסי חיזוק מובלטים לאורך הפלס המקנים חוזק ועמידות 	
• 	 GRIP TIGHT מגנטים עוצמתים מסדרת
• עיניות אקריליות יצוקות עמידות במיוחד- נגד טפטופים ושברים 	

• 2 ידיות אחיזה ארגונומיות מגומי	
• 3 פלסי בועה מקצועיים. פלס בועה עליון עם קריאה עד 320°	
• בסיס דו צדדי מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה	
• פקקי ANTI-SHOCK נגד החלקה ומכות בשני צידי הפלס	

סטנדרט:
• HH-9824 - אורך 60 ס”מ	
• HH-9832 - אורך 80 ס”מ	
• HH-9836 - אורך 90 ס”מ	
• HH-9848 - אורך 120 ס”מ	
• HH-9872 - אורך 180 ס”מ	
• HH-9896 - אורך 240 ס”מ	

מגנטי 
• 9524  אורך 60 ס”מ - מגנטי	
• HH-9548 אורך 120 ס”מ מגנטי	
• HH-9578 אורך 2 מטר מגנטי	

• מקרין שני קווי לייזר אנכים על הרצפה בזווית מדויקת של 90°.	
• הפתרון האולטימטיבי להתקנת רצפות, קרמיקה, אריחים, שטיחים, 	

פרקטים ועוד.
• הפעלה קלה בלחיצת כפתור אחת.	
• כולל 2 בועות פלס ליישור זווית אופטימלי 	

• מספר קרניים - 2	
• 	IIIa - רמת לייזר
• טווח עבודה )רדיוס( פנימי - 9 מטר	

נתונים טכניים:

כולל:
2 סוללות | מטרה מגנטית | תיק נשיאה

כולל:
2 סוללות | סרט דביק להצמדה | תיק נשיאה

• פלס לייזר קטן וקומפקטי לשימוש קל ונוח	
• ניתן להצמדה לכל משטח בקלות	
• מקרין קו לייזר עד 9 מטר 	
• כולל 2 פלסי בועה אנכי ואופקי	

• פלס בעל 2 בועות - אופקי ואנכי	
• ראש מסתובב 360° המקרין צלב לייזר בצורה אנכית או אופקית	
• בנוי בצורה עמידה נגד מכות ונפילות	
• 	AA כולל 2 סוללות

• שילדת אלומיניום מקצועית המקנה דיוק ועמידות מקסימלית	
• פלס בעל 3 בועות - אופקי, אנכי ו 45° 	
• ראש מסתובב 360° המקרין צלב לייזר בצורה	

    אנכית או אופקית

40-6616פלס לייזר לרצפים

9250פלס לייזר עכבר

 HOT SHUT - 40-0915פלס לייזר טורפדו מגנטי

40-6164פלס לייזר טורפדו מגנטי - אלומיניום 
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• מגנטים עוצמתים מסדרת GRIP TIGHT בעלי יכולת הצמדה 	
חזקה במיוחד למשטחי מתכת 

• שלדת אלומיניום ג’מבו גדולה במיוחד המקנה עמידות יוצאת דופן	
• 2 ידיות אחיזה ארגונומיות מגומי	
• בסיס מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה	

• עיניות ובועות פילוס ג’מבו גדולות במיוחד לקריאה הנוחה ביותר	
• חלון קריאה עליון גדול במיוחד 	
• אפקט תאורה לקריאה נוחה של הפלס במקומות עם אור נמוך	
• פקקי ג’מבו דו צדדיים ANTI-SHOCK נגד החלקה ומכות	
• מנגנון החלפה מהירה של העיניות לצורכי שירות	

• שלדת אלומיניום מקצועית עמידה ומדויקת מסדרת            	
!JOBSITE TOUGH

• ידיות, פקקי אנטי SHOCK ומגנים לעיניות - בצבע אחיד.	
• ידיות אחיזה מקצועיות עם ציפוי נגד החלקה	

• אפקט תאורה לקריאה נוחה של הפלס במקומות עם אור נמוך	
• עיניות אקריליות ג’מבו גדולות במיוחד	
• חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה	

• 	!JOBSITE TOUGH - שלדת אלומיניום מקצועית מסדרת
• חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה	

• עיניות אקריליות עמידות נגד מכות	
• מנגנון הרכבה מהיר לצורכי שירות	
• פקקי ANTI-SHOCK מגנים על שילדת הפלס	

 BIG J - 1500-1501פלס אלומיניום ג’מבו

JOBSITE SERIES -1203-1204פלס אלומיניום מקצועי

 PRO SERIES - 3700-3800פלס אלומיניום

סטנדרט
• 1500-2400 - אורך 60 ס"מ	
• 1500-4800 - אורך 120 ס"מ	
• 1500-7200 - אורך 180 ס"מ	

מגנטי
• 1501-2400 - אורך 60 ס"מ	
• 1501-4800 - אורך 120 ס"מ	
• 1501-7200 - אורך 200 ס"מ	

סטנדרט 
• 1203-2400 - אורך 60 ס"מ	
• 1203-4800 - אורך 120 ס"מ	
• 1203-7200 - אורך 180 ס"מ 	

מגנטי
• 1204-2400 - אורך 60 ס"מ	
• 1204-4800 - אורך 120 ס"מ	
• 1204-7800 - אורך 180 ס"מ 	

סטנדרט
• 3718 - אורך 45 ס"מ	
• 3724 - אורך 60 ס"מ	
• 3736  - אורך 90 ס"מ	
• 3748 - אורך 120 ס"מ	
• 3772 - אורך 180 ס"מ	
• 3796  - אורך 240 ס"מ	

מגנטי 
• 3818 - אורך 45 ס"מ	
• 3824 - אורך 60 ס"מ	
• 3836  - אורך 90 ס"מ	
• 3848 - אורך 120 ס"מ	
• 3872 - אורך 180 ס"מ	
• 3878 - אורך 200 ס"מ	
• 3796  - אורך 240 ס"מ	

מגנטי 
• 1124 - אורך 60 ס"מ	
• 1148 - אורך 120 ס"מ	

• עשוי מעצי מהגוני מובחרים ליצירת שלדת הפלס עם קצוות נחושת לעמידות מקסימלית	
• ייחודי בפלס עץ - 3 פלסי בועה כפולים ! 	
• הרכבת עיניות הפלס בעבודת יד	
• מרכב עיניות אקריליות חסינות מכות וחזקות יותר מזכוכית	
• עדשות זכוכית מכוסמת חסינת שריטות	
• פקקי גומי ANTI-SHOCK  מגנים על שילדת הפלס	

500פלס עץ  - מהגוני

• 524 - אורך 60 ס"מ	
• 536 - אורך 90 ס"מ	
• 548 אורך 120 ס"מ 	

• O-7724 - אורך 60 ס”מ	
• O-7748 - אורך 120 ס”מ	

• 1601-2400 - אורך 60 ס"מ	
• 1601-4800 - אורך 120 ס"מ 	

ECOTECH - פלס עץ - במבוק

פלס אלומיניום עם פקקים

STRUCTO-CAST פלס

פלס אלומיניום

1601

1300

7700

STANDART

הידעת?
במבוק הוא הצמח עם קצב הגדילה המהיר ביותר בכדור הארץ, אמנם במבוק הוא סוג של צמח אך עם זאת חוזקו האמיתי שקול 

למתכת, ולכן מתאים ליצירת מוצרים שונים וידידותיים לסביבה כגון פלסי עץ.

• שלדת עץ  במבוק חזק, עמיד, וקשוח !	
• חלון קריאה עליון לנוחות קריאה אופטימלית	
• עיניות אקריליות עשויות מקשה אחת, לעולם לא ישברו יטפטפו או ייזלו.	
• מגני ANTI-SHOCK מגנים על שילדת הפלס	

HEAVY DUTY 1100פלס אלומיניום מגנטי בעל עינית עם קריאת זווית

• פלס בעל עינית מרכזית ייחודית המראה את זווית הסטייה לימין ולשמאל במדרגות של “1/8.	
• 	!JOBSITE TOUGH - שלדת אלומיניום מקצועית עמידה ומדויקת מסדרת
• מגנטים עוצמתים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי	
• חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה	
• עיניות אקריליות עמידות נגד מכות	
• מנגנון הרכבה מהיר לצורכי שירות	
• פקקי ANTI-SHOCK מגנים על שילדת הפלס	

• שלדת אלומיניום איכותית	
• חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה	
• עיניות אקריליות עמידות נגד מכות	
• החלפה מהירה לצורכי שירות של המגנים	
• פקקי ANTI-SHOCK מגנים על שילדת הפלס	

• מסגרת פלסטית אינה מוליכה חשמל, וצפה במים.	
• פלס מעולה נגד שריטות בעץ, משטחים צבועים ועוד.	
• החלפה מהירה של מגני העיניות	
• עיניות אקריליות עמידות נגד מכות	

• שלדת אלומיניום איכותית עם מסגרת פתוחה	
• החלפה מהירה של מגני העיניות	
• עיניות אקריליות עמידות נגד מכות	

1324 - אורך 60 ס”מ
1336 – אורך 90 ס”מ

1348 – אורך 120 ס”מ
1472 – אורך 180 ס”מ

1700פלס אלומיניום מגנטי

• מגנטים עוצמתים מצמידים את הפלס לכל 	
משטח מתכתי.

• שלדת אלומיניום איכותית	
• חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה	

• עיניות אקריליות עמידות נגד מכות	
• מנגנון הרכבה מהיר לצורכי שירות	
• פקקי ANTI-SHOCK מגנים על שילדת 	

הפלס

• 1724-  אורך 60 ס”מ	
• 1748 - אורך 120 ס”מ	
• 1772-  אורך 180 ס”מ	

• 183 - אורך 45 ס”מ	
• 243 - אורך 60 ס”מ	
• 363 -  אורך 90 ס”מ	
• 483 – אורך 120 ס”מ	
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פלס טורפדו מגנטי מאלומיניום 23 ס”מ

פלס טורפדו מגנטי מאלומיניום מחוזק

פלס טורפדו מגנטי מאלומיניום

STRUCTO CAST - פלס טורפדו מגנטי מאלומיניום 23 ס”מ

STRUCTO CAST - פלס טורפדו 23 ס”מ

4500

1401

8500M

7500

1402-0900

• 	!JOBSITE TOUGH - שלדת אלומיניום מקצועית עמידה ומדויקת מסדרת
• מגנטים עוצמתים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי.	
• מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות	
• 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°	
• חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה	
• מקרין השתקפות של אור לקריאה נוחה של הפלס במקומות עם אור נמוך	

• שלדת ייחודית ורחבה מאלומיניום מחוזק	
• מגנטים עוצמתים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי.	
• מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות	
• פלס בעל עינית מרכזית ייחודית המראה את זווית הסטייה 	

לימין ולשמאל במדרגות של “1/8 בדגם 30 ס”מ.
• מקרין השתקפות של אור לקריאה נוחה של הפלס במקומות 	

עם אור נמוך

• חורים  בקצוות הפלס המתאימים לנשיאה בחגורות עבודה.	
• 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°	

• שלדת ייחודית ורחבה מאלומיניום 	
• מגנטים עוצמתים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי.	
• מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות	
• 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°	

• מסגרת פלסטית אינה מוליכה חשמל,וצפה במים.	

• פלס מעולה נגד שריטות בעץ, משטחים צבועים ועוד 	

• מגנטים עוצמתים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי.	

• מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות	

• 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°	

• מסגרת פלסטית אינה מוליכה חשמל,וצפה במים.	
• מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות	
• 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°	
• חורים  בקצוות הפלס המתאימים לנשיאה בחגורות עבודה.	

פלס טורפדו מגנטי יצוק 25 ס”מ

BIG J פלס טורפדו ג’מבו

פלס טורפדו מגנטי זוהר בחושך 25 ס”מ

פלס טורפדו מגנטי מאלומיניום 25 ס”מ 

פלס טורפדו מגנטי מאלומיניום עם עינית עליונה מדויקת

1404-1000

1415-1000

007

5500

1410

• שלדת אלומיניום מקצועית עמידה ומדויקת	
!JOBSITE TOUGH - מסדרת    

• ייחודי ל JOHNSON פלסי בועה עם אפקט זוהר בחושך, משפר 	
את קריאת הפילוס גם במקומות עם אור חלש

• אור טבעי “טוען” את בועות הפלס ומאיר את הבועות העינית	
• מגנטים עוצמתים מסדרת GRIP TIGHT בעלי יכולת הצמדה 	

חזקה במיוחד למשטחי מתכת 

• מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות	
• 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°	
• חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה	

• פלס בעל עינית מרכזית ייחודית המראה את זווית הסטייה לימין ולשמאל במדרגות של “1/8	
• 	! JOBSITE TOUGH - שלדת אלומיניום מקצועית עמידה ומדויקת מסדרת
• מגנטים עוצמתים מסדרת GRIP TIGHT בעלי יכולת הצמדה חזקה במיוחד למשטחי מתכת 	
• מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות	
• 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°	
• מקרין השתקפות של אור לקריאה נוחה של הפלס במקומות עם אור נמוך	
• חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה	

• 5500M-GLO - אורך 23 ס"מ	

• 1410-0900 - אורך 23 ס"מ	

• 4500M  - אורך 23 ס"מ	

• 1401-0900 - אורך 23 ס"מ	
• 1401-1200 - אורך 30 ס"מ	

• 8500M - אורך 23 ס"מ צהוב	
• 1405-0900 - אורך 23 אפור	

• ORANGE-7500 - ארוז בקרטון	
• 7500B-ORANGE - ארוז בתפזורת 	

• 1402-0900 - אורך 23 ס”מ	

• שלדה ומסגרת אלומיניום יצוקה	

• מקרין השתקפות של אור לקריאה נוחה של הפלס במקומות עם אור נמוך	

• מגנטים עוצמתים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי.	

• בסיס מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה	

• 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°	

• ייחודי ל JOHNSON פלסי בועה עם אפקט זוהר בחושך, משפר את קריאת הפילוס גם במקומות עם אור חלש	

• אור טבעי “טוען” את בועות הפלס ומאיר את הבועות והעינית	

• מגנטים עוצמתים מסדרת GRIP  TIGHT בעלי יכולת הצמדה חזקה במיוחד למשטחי מתכת 	

• שלדה סופר חזקה, פולימר במילוי זכוכית שאינו מוליך חשמל	

• 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°	

• מגנטים עוצמתים מסדרת GRIP TIGHT בעלי יכולת הצמדה 	
חזקה במיוחד למשטחי מתכת 

• שלדה אלומיניום ג’מבו גדולה במיוחד המקנה עמידות יוצאת דופן	
• בסיס מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה	
• עיניות ובועות פילוס ג’מבו גדולות במיוחד לקריאה הנוחה ביותר	
• חלון קריאה עליון גדול במיוחד 	

• מקרין השתקפות של אור לקריאה נוחה של הפלס במקומות עם 	
אור נמוך

• 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°	
• בעל עינית מרכזית ייחודית המראה את זווית הסטייה לימין 	

ולשמאל במדרגות של “1/8

1415-1000 - אורך 25 ס”מ•	
1415-1200 - אורך 30 ס”מ•	

1404-1000 - אורך 25 ס"מ•	

007 - אורך 25 ס"מ•	
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מד מעלות צהוב פלס כיס צלבפלס עמוד

פלס כיס מגנטיפלס לתמונות 

פלס כיס אלומיניום מחזיק מפתחות פלס

פלס כיס פלסטיקפלס בועה

מטר רץ - גומי 

רולטקות מדידה מפיברגלס - בסיס בולם זעזועים

700 175125

118000500

1813555

100575

1828

1829

• פלס עם מד מעלות למדידת זוויות ושיפועים	

• בנוי היטב	

• זווית קלה לקריאה בין 90°-0° בכל רבעון	

• מגנט קרמי חזק בתחתית המכשיר	

• ציפוי גומי איכותי בולם זעזועים ומונע החלקות	

• ציפוי ניילון ללהב למניעת שריטות ושחיקה	

• מגנון נעילה ושחרור	

• מטרי / אינצ’ים	

• 1828-0010 - 3 מטר	
• 1828-0016 - 5 מטר	
• 1828-0026 - 8 מטר	

• 1829-0100 - 30 מטר	
• 1829-0200 - 60 מטר	

• להב עם ציפוי PVC נגד שריטות ושחיקה	

• הדפסה כפולה 	

• וו מתכתי איכותי	

• מרכב פלסטיק איכותי	
• כולל 3 פלסי בועה	
• רצועת גומי לקשירה 	

וקיבוע על אובייקטים

• מפלסטיק	

• עיניות אקריליות 	

לפילוס אנכי ואופקי

• 2 בועות פילוס אופקי ואנכי	
• מסגרת של 90°	
• מושלם לפילוס תמונות,  	

מראות, מסגרות ועוד
• עשוי מפלסטיק איכותי,   	

נגד שריטות

• עינית אקרילית	

• תפס מתכת לכיס	

• 	JOHNSON עינית אקרילית
• טבעת מתכתית	

• מרכב אלומיניום	
• לשימוש כללי	
• רק 7.5 ס”מ	

• מראה פילוס אנכי 	
ואופקי בו זמנית

• עינית איכותית נגד 	
שריטות

• גוף פלסטיק	
• לשימוש כללי	
• רק 7.5 ס”מ	

• O-175 - כתום	
• 175M  - כתום מגנטי	
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שרות ואחריות:
חברת דלקו יבואנים בע"מ היא היבואנית הרשמית והבלעדית

,  ו-     , של כלי העבודה החשמליים מבית 
 

אבני הייסוד של חברתינו הינם: חדשנות טכנולוגית, אחריות מקיפה ושירות מקצועי
לשירות לקוחותינו עומדים מעבדת שירות וטכנאים מיומנים וכן מערך לוגיסטי מתקדם המבטיחים שירות יעיל ומהיר.


